
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Plats och tid Medborgarhuset, P1, 14:05–14:10; 14:50–14:55
Beslutande Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Karin Holmin (VH)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Åke Remén (V)
Billy Anklew (HP)
Mats Ericsson (C)

Tjänstgörande ersättare
Christer Nordqvist (S)
Berit Lindstedt (HP)

Ej tjänstgörande ersättare Lars-Olof Mattsson M

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter Paragrafer 264; 269

Ordförande

Anders Häggkvist (C)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare

Billy Anklew (HP)

INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla.

besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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KS § 264

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/840

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning

BESLUT

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning.

ÄRENDE

Kommunstyrelsens delegationsordning är i behov av en översyn. Den största 
förändringen i sak, är att samtliga utskott föreslås få rätt att besluta om 
förvaltningsorganisationen inom sina respektive ämnesområden. De övriga 
föreslagna förändringarna är i huvudsak förtydliganden av gällande ordning, 
eller redaktionella ändringar med anledning av omorganisationer eller på 
andra sätt ändrade förutsättningar.

Ekonomi
Ändringar i delegationsordningen förväntas inte ha någon direkt effekt på 
kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen antar förslaget till 
delegationsordning med ändringen att utskotten inte ges någon rätt att 
besluta om ändringar i förvaltningsorganisationen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Holmins yrkande mot kommunledningsutskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets 
förslag. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
kommunledningsutskottets förslag, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande.

Ja-röst: Mats Ericsson (C) Jenny Hansen (C) Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S)
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Berit Lindstedt (HP), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH)

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag
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KS § 264, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/840

Justerandes sign.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Berit Lindstedt (HP), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____

Paragrafen justeras omedelbart

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Förvaltningschefer
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KS § 269

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/497

Justerandes sign.

Övrig fråga, arbetsgrupp fördjupad översiktsplan 
Vemdalsskalet

BESLUT

Kommunstyrelsen utser Lisa Sjelin (C) att istället för Anders Häggkvist (C) 
ingå i den arbetsgrupp som jobbar med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Vemdalsskalet.

ÄRENDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) meddelar att han inte längre önskar ingå i 
den arbetsgrupp som jobbar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Vemdalsskalet.

YRKANDE

Ordförande yrkar att Lisa Sjelin (C) utses att ingå i arbetsgruppen istället för 
honom själv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Paragrafen justeras omedelbart

_____

Beslutet expedieras till:
Vald
Övriga i arbetsgruppen
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